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Youth 4 OSH
An toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động trẻ 
trong chuỗi cung ứng toàn cầu – Xây dựng văn hóa phòng ngừa

Giảm thiểu thương tích, bệnh nghề nghiệp và tử 
vong tại nơi làm việc thông qua các hành động 

phòng ngừa cho người lao động và người sử dụng 
lao động trẻ tại Indonesia, Myanmar, Philippines 

và Việt Nam.

w Các cơ quan nhà nước
w Các tổ chức của người lao động
w Các tổ chức của người sử dụng lao động
w Các mạng lưới và bên trung gian cấp quốc gia 

và khu vực có khả năng thúc đẩy nhận thức và 
hành động vì an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 
cho người lao động và người sử dụng lao động 
trẻ.

2 năm (01/10/2016 - 31/08/2018)

Quỹ tài trợ Ủy ban Thương mại Quốc tế 
Hoa Kỳ (USCIB)

Dylan Tromp,  
vantromp@ilo.org

Quản lý Dự án

Trang web:  http://ilo.org/safework/projects/
WCMS_541264/lang--en/index.htm

w Indonesia
w Việt Nam
w Philippines 
w Myanmar

w Văn phòng ILO tại Indonesia và Timor-Leste
w Văn phòng ILO tại Philippines
w Văn phòng ILO tại Myanmar
w Văn phòng ILO tại Việt Nam
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Tóm tắt về Dự án
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Trong hơn ba thập kỷ qua, nền kinh tế toàn cầu đã 
chứng kiến các hoạt động chuyển dịch việc thuê lao 
động sản xuất hàng hóa và dịch vụ từ các nước phát 
triển có nền kinh tế được vận hành tương đối quy củ với 
chi phí nhân công cao, sang các nước đang phát triển, 
nơi các quy định còn nghèo nàn và chi phí nhân công 
thấp.

Khi các hoạt động thương mại trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu ngày càng tăng lên, những lo ngại về tiêu 
chuẩn lao động – như an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 
(AT&SKNN), tại các nước đang phát triển cũng gia tăng 
theo. Đặc biệt, hàng loạt các sự cố thảm họa tại nơi làm 
việc đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về cái giá phải trả 
khi thương tích và bệnh nghề nghiệp xảy ra trong các 
ngành sản xuất thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Một trong những yếu tố chính dẫn đến hậu quả nặng nề 
từ thương tích tại nơi làm việc là do sự thiếu hụt nhận 
thức về an toàn tại nơi làm việc cũng như về quyền của 
người lao động còn chưa đầy đủ. Do đó, Dự án được 
thực hiện nhằm khắc phục vấn đề này thông qua xây 
dựng và đưa vào triển khai thí điểm một số công cụ và 
chiến lược nâng cao nhận thức về an toàn tại nơi làm 
việc. Dự án cũng thúc đẩy cộng đồng cùng tham gia vào 
cải thiện các hệ thống An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 
quốc gia. 

Để đạt được những mục tiêu này, Dự án sẽ xây dựng và 
duy trì mạng lưới các bên trung gian trong ngành xây 
dựng và sản xuất. Mạng lưới này sẽ được trang bị các 
công cụ và kỹ năng thúc đẩy nhận thức về AT&SKNN, 
cũng như các hành động phòng ngừa. 

Đối tượng hướng tới của Dự án là người lao động và 
người sử dụng lao động trẻ có hoạt động trong chuỗi 
cung ứng toàn cầu tại 4 quốc gia: Indonesia, Myanmar, 
Philippines và Việt Nam. 

Sáng kiến này là cấu phần chính trong chương trình 
trọng tâm của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO):  
AT&SKNN - Chương trình hành động toàn cầu về phòng 
ngừa (OSH-GAP). Sáng kiến sẽ được thực hiện song song 
với Dự án An toàn cho lao động trẻ (SafeYouth@Work) 
của ILO do Bộ Lao động Hoa Kỳ (USDOL) tài trợ.

Những hoạt động trong khuôn khổ dự án sẽ đóng góp 
vào Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) 8 về việc làm 
bền vững và tăng trưởng kinh tế, cũng như đóng góp 
vào SDG 3 về bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh. 

Bối cảnh dự án Chiến lược Dự án

Văn phòng ILO tại Jakarta 
Tầng 22, Menara Thamrin

JI. M.H Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250

ĐT: +62 21 391 3112
Fax: +62 21 3983 8959
Email: jakarta@ilo.org 

Website : www.ilo.org/jakarta 
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